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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor de financiële verordening 2017 gemeente Woudenberg vast te stellen.

Inleiding
De financiële verordening van een gemeente is een belangrijk instrument van de raad om 
invloed uit te oefenen op het financiële proces. De financiële verordening van de gemeente 
Woudenberg dateert van 2016 en dient aangepast te worden vanwege wijzigingen in de 
financiële regelgeving (BBV) zoals toerekening van overheadkosten, verplichte 
beleidsindicatoren en afschrijvingsbeleid. De wijzigingen ten opzichte van de verordening 2016 
zijn geel gearceerd in de verordening 2017. 

Centrale vraag
Hoe kunnen de wijzigingen in de financiële regelgeving (BBV) bij de gemeente wettelijk 
geregeld worden?

Beoogd resultaat (wat)
Met de financiële verordening regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel 
beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer. 

Wijzigingen in de financiële regelgeving (BBV) kunnen via aanpassingen op de artikelen 2,3, 10 
en de bijlage afschrijvingsbeleid van de financiële verordening geregeld worden. 

Kader
Artikel 212 Gemeentewet.

Argumenten
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De begroting 2018-2021 is in de raad van oktober 2017 vastgesteld. In het raadsvoorstel van 
de begroting 2018-2021 staat dat de methode voor toerekening van overhead aan afval en 
riolering wordt verwerkt in de financiële verordening 2017 van de gemeente.

Duurzaamheid
Profit : De financiële verordening draagt bij aan de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Draagvlak
Bij de behandeling van de begroting 2018-2021 (raad oktober 2017) is door het college 
toegezegd de financiële verordening, in ieder geval op het onderdeel “toerekening van 
overheadkosten” in 2017 aan te passen. 

Financiële consequenties
Geen.

Aanpak/uitvoering
De verordening wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd en geplaatst op de website van 
de gemeente.

Conclusie
Door aanpassing van de financiële verordening zijn de wijzigingen in de financiële regelgeving 
(BBV) wettelijk geregeld.

Bijlage(n)
Financiële verordening 2017 gemeente Woudenberg;
Kopie financiële verordening 2016 gemeente Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Geprint op: 13-12-2017 21:14:43 uur 2/2


